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Kunstmatige bevruchting wordt minder duur
Het RIZIV draagt een deel van de laboratoriumkosten voor een in-vitrofertilisatie (ivf).

Waarom? Per jaar proberen naar schatting vierduizend vrouwen zwanger te raken via in-vitrofertilisatie.
De kostprijs van deze behandeling is echter niet gering. Daarom neemt het RIZIV een deel van
de kosten op zich. Dit voorkomt dat koppels hun kinderwens niet kunnen vervullen door een te
hoge kostprijs van de behandeling.

Wat zijn de 
regels?

Aan de terugbetaling zijn  enkele  regels  verbonden.  Die  moeten ervoor  zorgen dat  minder
meerlingen verwekt worden. Nu leidt kunstmatige bevruchting in een op de vier gevallen tot
een  meerling.  Bij  een  natuurlijke  bevruchting  is  die  kans  een  op  de  tachtig.
Meerlingenzwangerschappen zijn niet zonder risico.  Vaak komen de baby's te vroeg, met heel
wat gezondheidsproblemen tot gevolg.  Er worden ook meer kindjes dood geboren.  

De  regels  zijn  afgesproken  met  de  wetenschappelijke  verenigingen.  Hoeveel  embryo's
tegelijkertijd  ingeplant  mogen  worden,  is  afhankelijk  van  de  leeftijd  van  de  vrouw.  De
tussenkomst wordt enkel toegekend aan vrouwen jonger dan 42 jaar en voor maximaal zes
cycli.

De regels zijn de volgende:

• Een vrouw jonger dan 35 jaar kan bij de eerste poging (of cyclus) slechts één embryo
krijgen. Afhankelijk van de kwaliteit kunnen bij de tweede poging één of twee embryo's
teruggeplaatst worden en vanaf de derde poging maximaal twee.  

• Vrouwen tussen 35 en 39 jaar  krijgen bij  de eerste  en tweede poging maximaal  twee
embryo's en vanaf de derde poging maximaal drie.  

• Voor vrouwen tussen 39 en 42 jaar is er geen maximum.

Hoe de 
terugbetaling 
verkrijgen?

Koppels  die  een terugbetaalde ivf-behandeling willen,  moeten zich  richten  tot  een van  de
erkende gespecialiseerde vruchtbaarheidscentra. Je kan er als koppel een attest krijgen dat je
moet voorleggen aan de adviserend arts van het ziekenfonds. Als deze het attest aanvaardt,
kan je de behandeling in het centrum starten.

Erkende 
gespecialiseerde
vruchtbaarheids-
centra in 
Vlaams-Brabant 
en Brussel

• C.P.M.A. Universitair Sint-Pietersziekenhuis / Hoogstraat 322 - 1000 Brussel / 02 535 34 06
• Erasmus Ziekenhuis ULB / Lenniksebaan 808 - 1070 Brussel / 02 555 35 08
• Centr. Reproductieve Geneeskunde AZ VUB / Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel / 02 477 66

99
• IVF - Dienst Gynaecologie Saint-Luc UCL / Hippokrateslaan 10 - 1200 Brussel / 02 764 18 18
• A.Z. Jan Portaels / Vaartstraat 42 - 1800 Vilvoorde / 02 254 64 00
• Heilig Hart Ziekenhuis / Naamsestraat 105 - 3000 Leuven / 016 20 92 11
• Dienst Gynaecologie UZ Gasthuisberg (KUL) / Herestraat 49 - 3000 Leuven / 016 34 36 50
• Europa Ziekenhuizen (site Ste-Elisabeth) / De Frélaan 206 - 1180 Brussel / 02 614 27 30 
• Ziekenhuiscentrum Edith Cavell / Edith Cavellstraat 32 - 1180 Brussel / 02 340 40 83

Wens je meer 
informatie?

Ga dan gerust  langs in een van onze talrijke  kantoren.  Je kan ook bellen naar de dienst
Gezondheidszorg op het nummer 02 506 96 11 of mailen naar mail@fsmb.be.
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